
 

VERKSAMHETSPLAN 
EFTERSÖKSVERKSAMHETEN 

År 2021 och 2022 
 

Kontinuerligt förbättringsarbete 
Svenska Jägareförbundets eftersöksverksamhet bidrar starkt till jaktetiken i landet. 
Jaktetiken är mycket viktig för förbundets medlemmar. Vi väljer därför att ha 
Eftersöksverksamheten i ständig rörelse. Med målet om en kontinuerlig förbättring.  

En förbättring av verksamheten både när det gäller att utröna om ett vilt har skadats 
respektive sätta in framgångsrika åtgärder när så är ett faktum.  

Det är vi skyldiga oavsett om fordonstrafik eller jakt är anledningen till att ett vilt kan ha 
skadats. 

För trafikeftersöken krävs dock en hel del annat än själva eftersöksöksarbetet. Dessa delar 
ägs i hög grad av myndigheterna som ingår i Nationella viltolycksrådet (NVR). Men 
förbundet jobbar med kraft även på dessa områden. För att som kunskapskälla och partner 
bidra till att NVR åstadkommer adekvata förbättringar för jägarna. Förbättringar på allt 
med bäring på arbetsmiljö, ersättning och regelverk.  

Förbundets ledstjärna är att det ska vara enkelt och säkert att genomföra uppdrag inom 
NVR! 

Övergripande målsättning 
Svenska Jägareförbundets övergripande mål för verksamheten 2021-2022 formuleras:  

• Vi har genom internt arbete och nya föreskrifter utvecklat eftersöksorganisationen. 
• Vi har marknadsfört vårt arbete inom vilt och trafik och gjort det mer känt i 

samhället. 

  



Specifika mål år 2021 och 2022 
 

Utbildning: 

• Reducera trafikskadat vilts lidande och upprätthålla jaktetik genom marknadsföring 
och tillgänglighet av våra sju utbildningar inom eftersök. 

• Säkra tillgång till eftersöksutbildning genom stöd till och fortbildning av våra 
eftersöksinstruktörer. 

• Säkra såväl operativ organisation som utbildningsorganisation för trafikeftersök, 
genom stöd och upplärning av nya ansvariga på regional och länsnivå. 

• Minimera riskerna vid skottlossning under eftersök, genom att bygga ny kunskap 
och utveckla vårt informationsmaterial om säkerhet vid eftersöksskytte. 

• Specifik kompetensutveckling genom lokalt eller regionalt anpassade och 
anordnade utbildningsträffar för uppdragstagare inom NVR.  

 

Organisering jägarsidan av Nationella viltolycksrådet: 

• Identifiera och prioritera framtida satsningar och åtgärder gällande trafikeftersöken 
i länen  ̶ genom effektiv internkommunikation  ̶ såväl på distans som under fysiska 
möten för Länsansvariga jägare i NVR.  

• Effektivisera, och höja medvetandet om, förbundets arbete inom Nationella 
viltolycksrådet genom att kommunicera informationsmaterialet ”Förbundets roll i 
NVR”.  

• Tydliggöra tillämpning av nya regelverk för trafikeftersök, genom 
kommunikationsinsatser i bästa möjliga kanalmix. 

Samhällsnytta: 

• Vi är fortsatt en eftertraktad kunskapskälla och partner, genom bland annat: 
o Kontinuerligt bidra till att förbättra NVR på regional och nationell nivå.  
o Fortsätta vara delaktig i Polismyndighetens arbete för säker och enkel 

hantering av NVR-uppdrag. I allt från modernisering av säkerhetsutrustning, 
säkerhetsutbildning, IT-stöd, rutiner och regelverk. 

o Samverka med Naturvårdsverket i viltolycks- och eftersöksfrågor. 
o Ingå i arbetsgrupp hos Trafikverket för att åstadkomma fungerande 

rapportering vid viltolyckor med spårbundna fordon i hela landet. 
o Tillföra eftersökskompetens till NVR på alla nivåer. 

• Vi har gjort värdet av jägarnas samhällsinsats gällande trafikeftersök mer känt hos 
allmänheten genom strategisk kommunikation.   

• Vi bidrar till att upprätthålla jaktetiken genom att Eftersöksassistans är känt bland 
jägarna i sex länsföreningar och är etablerat i 12 länsföreningar.  

   



Ytterligare specifika mål år 2022 

• Ta fram underlag till byggnation av IT-stöd som syftar till ökad enkelhet vid NVR-
uppdrag. IT-stödet ska bestå av jakträttshavarregister med kartmaterial och GIS-
funktionalitet.  
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